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Приложение 5
УКАЗАНИЯ
За реда, по който предприятията, желаещи да произвеждат брашно и
хляб по Утвърден стандарт “България” ще бъдат включвани в
списъка на одобрените производители
1. Собствениците на предприятия, желаещи да произвеждат хляб и/или брашно по
Утвърдени стандарти “България”
подават до Директора на съответната
“Областна дирекция по контрол на храните /ОДБХ/ заявление със свободен
текст, в което попълват всички данни за фирмата и асортиментите, които желаят
да произвеждат.
2. Директорът на съответната ОДБХ в срок от 7 работни дни от подаването на
заявлението назначава комисия, която извършва проверка на предприятието
относно спазване на изискванията за съответствие със законодателството и
възможностите на предприятието да произвежда заявения вид продукт по
УС“България”.
3. Комисията проверява съответствието на предприятието с горепосочените
изисквания, актуализацията на ДПП и НАССР, изготвената мониторингова
програма за контрол на качеството и безопасността на продуктите,
произвеждани по УС “България”. В мониторинговите програми да бъде
включено вземане на проби и лабораторно изпитване поне веднъж месечно на
всеки вид произвеждан продукт.
4. Комисията изготвя Протокол с констатации и заключение от извършената
проверка в три екземпляра: единият екземпляр се връчва на собственика на
провереното предприятие; вторият екземпляр остава за досието на провереното
предприятие; третия екземпляр се представя на директора на съответната ОДБХ.
5. На предприятията, които отговарят на необходимите условия за производство
на продукти по УС“България”, директорът на съответната ОДБХ изпраща
Уведомително писмо (по образец към указанията), вписва ги в списъка на
одобрените предприятия за производство по УС “България” и им предоставя
копия на Утвърдените стандарти “България” (за производство по които са
одобрени), подпечатани с мокър печат.
6. Ксерокопия от процедурата по одобрение на предприятията се изпращат в ЦУ на
БАБХ - Дирекция “КХ” по официален път и на eлектронна поща:
r_dimitrova@nvms.government.bg и v_ermenkova@nvms.government.bg
7. Списъкът на одобрените предприятия е публичен и се актуализира на петнадесет
дни.
8. Честота на официалния контрол на предприятията одобрени да произвеждат
продукти по УС “България”:

-

веднъж месечно се извършва физическа и документална проверка на
обекта, във връзка с произвежданите продукти по УС “България” .
- при необходимост или по преценка на контролиращия инспектор се вземат
проби за лабораторно изпитване.
9. На всяко първо и петнадесето число от следващия месец в ЦУ на БАБХ се
изпраща информация за обектите, отговарящи на изискванията на Утвърдените
стандарти “България” и видовете продукти, които ще произвеждат.
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Образец към Указанията
ДО
.......................................
........................................
........................................
УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО
№.........................
гр............................... 2011г.
Във връзка с :
1.
Заявление вх.№...................../........................от
..................................................................................за включване в списъка
на предприятия за производство на продукти по Утвърден стандарт
«България»
2.
Доклад от извършена проверка на комисия, определена със Заповед
№............../......................, на директора на ОДБХ .................................
УВЕДОМЯВАМ,
че обект............................................................................................................................
/ наименование и вид на обекта/

адрес: гр./с. ..................................., община....................................................................
ж.к./ул. ........................................№......., бл. ..........., вх. .........ап. ...... тел. ..................
собственост на фирма.....................................................................................................
/пълно наименование на лицето – ЮЛ или ЕТ/

със седалище и адрес на управление: гр./с. .................................. община
....................., ж..к./ул. ........................................№......., бл. ..........., вх. .........ап. ......
тел. .........................
ОТГОВАРЯ
на
изискванията
за
производство
на
продукт/и
...........................................................................................................................................
/ изброяват се видовете продукти/

по Утвърден стандарт «България» и е ВКЛЮЧЕН в Списъка на одобрените
предприятия за производство на продукти по Утвърден стандарт «България»

Директор ОДБХ:
/ име, подпис, печат/
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РЕГИСТЪР НА УС «БЪЛГАРИЯ»

№ на УС
УС ..../2011

ИМЕ

Брашно – “Бяло”,
“Добруджа”, “Типово”

АСОРТИМЕНТИ

Брашно – “Бяло”,
Брашно – “Добруджа”,
Брашно – “Типово”,
Хляб “Бял”

ОБЩО
3
1

УС ....../2011

Хляб “Бял”

УС ....../2011

Хляб “Добруджа”

Хляб “Добруджа”

1

УС .../2011

Хляб “Типов”

Хляб “Типов”

1

Общ брой
продукти
по УС

6
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ЗАПОВЕД
№ РД ...................
гр. София, ................2011г.
На основание на чл. 5, ал. 1, т. 2 и ал.2 ,т.1 от Устройствения правилник на
Българската агенция по безопасност на храните
НАРЕЖДАМ:
Считано от 30.03.2011г. утвърждавам следните Утвърдени стандарти “България”
както следва:
1. Утвърден стандарт “България” № 01/ 2011.- Брашно Бяло, Добруджа, Типово (
Приложение 1)
2. Утвърден стандарт “България” № 02/ 2011- Хляб Бял (Приложение 2)
3. Утвърден стандарт “България” № 03/ 2011.- Хляб Добруджа (Приложение 3)
4. Утвърден стандарт “България” № 04/ 2011- Хляб Типов (Приложение 4)
Утвърждавам следните УКАЗАНИЯ за реда, по който предприятията, желаещи да
произвеждат брашно и хляб по Утвърден стандарт “България” ще бъдат включвани в
списъка на одобрените производители ( Приложение 5)
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на д-р Венцеслава Тасева- зам.
изпълнителен директор на БАБХ.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на д-р Венцеслава Тасева- зам.
изпълнителен директор на БАБХ, д-р Любомир Кулински - директор на Дирекция
“Контрол на храните ” при ЦУ на БАБХ, д-р Камен Николов - директор на Дирекция
“Управление на качеството ” при ЦУ на БАБХ и директорите на ОДБХ - всички, за
сведение и изпълнение.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/д-р Йордан Войнов/
Изготвил:
д-р Райна Иванова – гл. експерт дирекция «КХ» при ЦУ на БАБХ:
Съгласували: д-р Любомир Кулински – директор дирекция «КХ» при ЦУ на БАБХ:
д-р Камен Николов - директор дирекция «УК» при ЦУ на БАБХ:
Анита Пашова - директор дирекция «Правна» при ЦУ на БАБХ:
д-р Венцеслава Тасева – зам. изпълнителен директор на БАБХ;

